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DESCRIPCIÓ

Casa de segle XII situada al recinte històric de Santes
Creus, restaurada amb un alt nivell de qualitat, tant pel
que fa a materials com a criteris arquitectònics.
Aquesta espectacular i singular casa d'època formava part del complex monacal de
Santes Creus. Es va utilitzar com a hospital i celler en diferents períodes d'històtia,
fins que el 1835, arran de la desamortització de Mendizábal, la família que ostenta
actualment la propietat la va comprar.
Per la seva configuració, l'immoble es podria dividir en tres habitatges fent les
adaptacions necessàries.
L'accés a aquesta casa de quatre plantes es fa per la plaça de Jaume el Just, dins del
recinte del monestir.
Al nivell 0 trobem un ampli vestíbul al que s'hi arriba des d'un corredor. Una curta
escala ens porta a la zona noble de la casa, amb un gran distribuïdor amb zona d
´estar i porta d´entrada al gran saló noble. El saló compta amb una imponent
xemeneia i espai suficient per disposar de diversos ambients. Al distribuïdor també
trobem portes a dos grans dormitoris dobles, un petit menjador, l'antiga cuina i
l'escala que baixa al nivell -1.
Des de l'avantsala del distribuïdor parteix també una escala de pocs esglaons, la qual
porta a un altre distribuïdor que comunica amb un bany complet, la bugaderia i
l'escala a les plantes superiors. Aquesta escala arrenca al vestíbul al costat de
l'entrada principal, amb porta independent i una sala-despatx amb finestra a la
plaça.
Al nivell +1 trobem una zona de nit que podria ser independent, amb un distribuïdor
central des d'on s'accedeix a tres dormitoris estil alcova. Un dels dormitoris té
sortida a una galeria coberta amb porxades ia una gran terrassa amb vistes, un bany
complet i un saló-menjador.
Seguint la mateixa escala arribem al nivell +2, amb una sala diàfana a dos nivells i la
possibilitat de fer una nova distribució en diferents estades per formar un pis
independent. Actualment, aquesta planta disposa de dos banys, paviment de parquet
i il·luminació general.

Contacti’ns sobre aquesta propietat
+34 977 13 98 98

tarragona@lucasfox.es

lucasfox.cat

Rambla Vella 6, Tarragona, Espanya

lucasfox.cat/go/tar26023
Vistes a les muntanyes , Jardí, Terrassa,
Garatge privat, Gimnàs, Llum natural,
Paviments hidràulics, Sostres alts, Balcó,
Calefacció, Cuina equipada, Exterior,
Finestres de doble vidre , Llar de foc,
Renovat, Safareig, Traster, Vestidor, Vistes,
Zona chill-out
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La planta -1 acull les dependències de la cuina i el menjador principal, que incorpora
una zona d'estar adjunta.
Una porta de vidre dóna pas a un jardí natural a dos nivells, on tenim una font, l'antic
safareig i arbrat divers. La casa compta també amb un garatge privat amb sortida a la
plaça.
Demana una visita i deixa't sorprendre per aquesta singular propietat i de l'entorn
històric d'aquesta població.
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Informació important pel que fa a les propietats que Lucas Fox ofereix. Les dades de cada inmoble no són part d'una oferta o d'un contracte. No s'han de considerar exactes o
factuals las declaracions verbals o escrites que fa Lucas Fox respecta al inmoble, al seu estat actual o al seu valor. Ni Lucas Fox ni qualsevol altre agent associat té cap
autoritat para fer declaracions sobre l'inmoble i, per tant, tota informació está lliure de responsabilitat per part dels agents, venedors arrendadors. Abans de signar qualsevol
document relacionat amb l'inmoble, recomanem a tots els clients que consultin un advocat independent i, si cal, que facin una investigació per determinar el seu estat i les
seves dimensions. El comprador ha de verificar les àrees, dimensions i distancias ja que només són aproximades.
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